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A T O S  A D M I N I S T R A T I V O S  

20 de outubro de 2011 

 
REITORIA 

Portarias: 1327/2011 a 1346/2011 

 

 
 

    A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto 

de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 

    N.º 1327/2011,  DE  13/10/2011 - designar os professores KARINA ROMUALDO 

CONEGUNDES, matrícula 8419-0/UFV, e GUSTAVO DE SOUZA VERÍSSIMO, matrícula 6602-

8/UFV, e a acadêmica MARIANNE GOMES DE CAMPOS, matrícula 60896/UFV, para, sob a 
presidência do primeiro, constituírem Comissão de Sindicância com a finalidade de, no prazo 

de 30 (trinta) dias, apurar os fatos narrados e conclusões do Laudo Pericial no 1255/11, 

referente ao Ofício nº. 02/GAB/2011/PC.  

 

    A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto 

de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011; considerando o Artigo 116 

(parágrafo 2
o
) do Regimento Geral desta Universidade e o que consta do Processo 004128/2011, 

resolve 

    No  1328/2011,  DE  14/10/2011 - designar os professores GLÁUCIO INÁCIO DA 

SILVEIRA, matrícula 7935-9/UFV, ANGELA MARIA SOARES FERREIRA, matrícula  6534-X/UFV, e 
ELZA VIDIGAL GUIMARÃES, matrícula 1839-2/UFV,  e a acadêmica PAOLA DE CASTRO DOS 

SANTOS, matrícula 64783, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de 

Processo Disciplinar com a finalidade de, no prazo de 60 (sessenta) dias, apurar os fatos 

relatados no referido processo e emitir parecer. 
 

   A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando as 

Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, 
e 446, de 20/04/2011, publicada no DOU de 25/04/2011, e o que consta do Processo 

23114.012996/2011, resolve 

 

    No  1329/2011,  DE  14/10/2011 - autorizar o afastamento, do País, da professora 
Adjunta BEATRIZ PRESNO AMODEO, matrículas 8398-4/UFV e 1492045-2/SIAPE, no período 

de 30 de outubro a 6 de novembro de 2011, incluindo o trânsito, para participar, com 

apresentação de trabalho, do evento "VII Jornadas Interdisciplinares de Estúdios Agrários y 

Agroindustriales", em Buenos Aires, Argentina, com ônus UFV (três diárias) e ônus limitado 

(passagem aérea e taxa de inscrição). 
 

    A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto 

de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando o que consta do 

Processo 014334/2011 resolve 
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    1330/2011,  DE  14/10/2011 - reconhecer o exercício do servidor JORGE XAVIER, 

matrículas 5050-4/UFV e 0428963-6/SIAPE, em substituição ao professor VLADIMIR OLIVEIRA 

DI IORIO, matrículas 6942-6/UFV e 0431203-4/SIAPE, no cargo de direção de Diretor da 

Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais, CD-3, no dia 7 de outubro de 2011, 

por motivo de afastamento do titular. 
 

    A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, considerando as 

Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, publicada no DOU de 24/04/2009, 
e 446, de 20/04/2011, publicada no DOU de 25/04/2011,  resolve 

 

    No  1331/2011,  DE  14/10/2011 - autorizar o afastamento, do País, do Professor 

ANGELO PALLINI FILHO, Assessor Especial da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 
matrículas 6827-6/UFV e 0431034-1/SIAPE, no período de 8 a 15 de novembro de 2011, 

incluindo o trânsito, para participar de banca de tese de doutorado e de reuniões com grupo de 

pesquisadores da Universidade de Amsterdam, na Holanda, com ônus limitado. (Processo 

23114.014357/2011) 

 
    No  1332/2011,  DE  14/10/2011 - autorizar o afastamento, do País, da técnica EUNIZE 

MACIEL ZAMBOLIM, matrículas 6140-9/UFV e 0429622-5/SIAPE, no período de 4 a 23 de 

novembro de 2011, incluindo o trânsito, para realizar missão de trabalho no Centro de 

Investigação das Ferrugens do Cafeeiro/Instituto de Investigação Científica Tropical, em 
Oeiras, Portugal, com ônus Projeto de Pesquisa CAPES/FCT N 269/2010 (passagem aérea e 

diárias). (Processo 23114.014120/2011) 

 

    No  1333/2011,  DE  14/10/2011 - autorizar o afastamento, do País, da professora 
Adjunta SOLANGE PIMENTEL CALDEIRA, matrículas 8134-5/UFV e 1368644-8/SIAPE, no 

período de 9 a 13 de novembro de 2011, incluindo o trânsito, para participar, com 

apresentação de trabalho, do Seminário internacional - Descobrir a Dança/Descobrindo através 

da Dança, em Lisboa, Portugal, com ônus UFV (uma diária) e ônus limitado (passagem aérea e 
taxa de inscrição). (Processo 23114.013993/2011) 

 

    No  1334/2011,  DE  14/10/2011 - autorizar o afastamento, do País, do professor 

Associado DERLY JOSÉ HENRIQUES DA SILVA, matrículas 6824-1/UFV e 0431157-7/SIAPE, no 

período de 20 a 25 de novembro de 2011, incluindo o trânsito, para participar, com 
apresentação de trabalho, do VIII Simpósio Internacional de Recursos Genéticos para America 

latina y el Caribe, em Quito, Equador, com ônus CNPq-taxa de bancada (passagem aérea e 

taxa de inscrição) e Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento (cinco diárias). 

(Processo 23114.014275/2011) 
 

   A Reitora da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

Decreto de 16/05/2011, publicado no Diário Oficial da União de 17/05/2011, resolve 

 

    N
o
  1335/2011,  DE  14/10/2011 - 1. conceder à viúva CELY DAS MERCÊS FIGUEIREDO 

ALVIM, uma cota de pensão vitalícia relativa a remuneração do Senhor VICENTE ALVIM DE 

CASTRO, matrículas 0184-8/UFV e 0430633-6/SIAPE, aposentado compulsoriamente, com 

proventos integrais, conforme Portaria 014/1991, de 9 de janeiro de 1991, publicada no Diário 

Oficial da União de 15 de janeiro de 1991, no cargo de Assistente em Administração, atualmente 

nível de classificação D, nível de capacitação I, padrão de vencimento 16, do Quadro da 

Universidade Federal de Viçosa, em razão de seu falecimento, ocorrido em 26 de setembro de 2011, 

por força do disposto no artigo 40 (parágrafo 7
o
, inciso I) da Constituição Federal, com a redação 

dada pela Emenda Constitucional n
o
 41, de 19 de dezembro de 2003, c/c o artigo 2

o
 (inciso I) da Lei 

n
o
 10.887, de 18 de junho de 2004, e dos artigos 216 (parágrafo 2

o
) e 217 (inciso I, alínea "a") da 

Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 2. autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 26 

de setembro de 2011. (Processo 013958/2011) 
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    No  1336/2011,  DE  14/10/2011 - 1. conceder aposentadoria voluntária, por tempo de 

contribuição, com proventos integrais, a SANDRA MARIA MACHADO, matrículas 5924-2/UFV e 

0429503-2/SIAPE, ocupante da vaga no 337951, do cargo de Assistente de Laboratório, nível 

de classificação C, nível de capacitação IV, vencimento 16, do Quadro de Pessoal da 

Universidade Federal de Viçosa, nos termos do Artigo 3o (incisos I, II e III) da Emenda 
Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 6 de julho 

de 2005;  2. declarar vago o referido cargo. (Processo 002576/2011) 

 

    No  1337/2011,  DE  17/10/2011 - 1. retificar a Portaria no 1329/2011, de 14/10/2011, 
publicada no Diário Oficial da União de 17/10/2011, onde se lê: "... BEATRIZ PRESNO 

AMODEO..", leia-se: "... NORA BEATRIZ PRESNO AMODEO ..."; 2. manter inalteradas as 

demais disposições. (Processo 23114.012996/2011) 

 
    No  1338/2011,  DE  17/10/2011 - 1. retificar a Portaria no 1300/2011, de 07/10/2011, 

publicada no Diário Oficial da União de 11/10/2011, seção 2, página 12, que trata do 

afastamento do País do Professor Associado JOSÉ ANTÔNIO MARQUES PEREIRA, matrículas 

7085-8/UFV e 0431334-1/SIAPE, alterando o ônus UFV de (três diárias) para (quatro diárias) e 

o período do afastamento de 20 a 28/10/2011 para 20 a 29/10/2011; 2. manter inalteradas as 
demais disposições. (Processo 23114.013914/2011) 

 

    No  1339/2011,  DE  17/10/2011 - 1. retificar a Portaria no 1301/2011, de 07/10/2011, 

publicada no Diário Oficial da União de 11/10/2011, seção 2, página 12, que trata do 
afastamento do País da Professora Associada REGINA CÉLIA SANTOS MENDONÇA, matrículas 

7078-5/UFV e 0431331-6/SIAPE, alterando o ônus UFV de (seis diárias) para (cinco diárias) e 

o período do afastamento de 20 a 28/10/2011 para 20 a 29/10/2011; 2. manter inalteradas as 

demais disposições. (Processo 23114.013701/2011) 
 

(a) Nilda de Fátima Ferreira Soares – Reitora 

    O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela 

Portaria 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 13/06/2011, 
considerando o que consta do Processo 014153/2011, resolve 

 

    N
o
  1340/2011,  DE  18/10/2011 - 1. conceder ao viúvo PAULO DE TARSO EUCLYDES, uma 

cota de pensão vitalícia relativa a remuneração da Senhora ROSANE MARIA DE AGUIAR 

EUCLYDES, matrículas 6116-6/UFV e 0429612-8/SIAPE, ocupante da vaga n
o
 338047, no cargo 

de Professor de 3
o
 Grau, Associado II, com doutorado, em regime de dedicação exclusiva, do 

Quadro da Universidade Federal de Viçosa, em razão de seu falecimento, ocorrido em 4 de outubro 

de 2011, por força do disposto no artigo 40 (parágrafo 7
o
, inciso I) da Constituição Federal, com a 

redação dada pela Emenda Constitucional n
o
 41, de 19 de dezembro de 2003, c/c o artigo 2

o
 (inciso 

I) da Lei n
o
 10.887, de 18 de junho de 2004, e dos artigos 216 (parágrafo 1

o
) e 217 (inciso I, alínea 

"a") da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990;  2. declarar vago o referido cargo; 3. autorizar o 

pagamento da referida pensão a contar de 4 de outubro de 2011.  

    O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela 

Portaria 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 13/06/2011, 

considerando as Portarias do Ministério da Educação nos 404, de 23/04/2009, publicada no 
DOU de 24/04/2009, e 446, de 20/04/2011, publicada no DOU de 25/04/2011,  resolve 

 

    No  1341/2011,  DE  18/10/2011 - autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Adjunto LEONARDO ESTEVES LOPES, matrículas 10188-5/UFV e 1765659-4/SIAPE, no período 
de 6 a 15 de novembro de 2011, incluindo o trânsito, para participar, com apresentação de 

trabalho, do IX Congresso de Ornitologia Neotropical, em Cusco, Peru, com ônus limitado. 

(Processo 23114.014119/2011) 

 
 



Pág 4 de 5 

    No  1342/2011,  DE  18/10/2011 - autorizar o afastamento, do País, do Professor 

Associado NERILSON TERRA SANTOS, matrículas 6776-8/UFV e 0431022-8/SIAPE, no período 

de 21 de novembro de 2011 a 20 de novembro de 2012, para realizar o pós-doutorado em 

Máquinas e Implementos Agrícolas, na Iowa State University, em Ames, USA, com ônus CNPq. 

(Processo 23114.003866/2011) 
 

    O Vice-Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pela 

Portaria 0618/2011, de 10/06/2011, publicada no Diário Oficial da União de 13/06/2011, 

resolve 
 

    N
o
  1343/2011,  DE  18/10/2011 - 1. retificar a Portaria n

o
 0334/91, de 11 de abril de 1991, 

publicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 1991, que trata da aposentadoria do servidor 

CARLOS JOAQUIM GOMIDE, matrículas 0061-2/UFV e 0426760-8/SIAPE, para alterar o 

fundamento legal, de artigo 186 (inciso III, alínea "a") da Lei 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990, 

para artigo 186 (inciso III, alínea "c") da Lei 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990, com proventos 

correspondentes a 34/35 (trinta e quatro trinta e cinco avos); 2. manter inalteradas as demais 

disposições. (Processo 013213/2011) 

 

    N
o
  1344/2011,  DE  18/10/2011 - 1. conceder à viúva DORA GOMIDE, uma cota de pensão 

vitalícia relativa a remuneração do Senhor CARLOS JOAQUIM GOMIDE, matrículas 0061-2/UFV 

e 0426760-8/SIAPE, aposentado por tempo de serviço, conforme Portaria 0334/91, de 11 de abril de 

1991, publicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 1991, no cargo de Professor de 3
o
 

Grau, Adjunto IV, com mestrado, em regime de dedicação exclusiva, do Quadro da Universidade 

Federal de Viçosa, em razão de seu falecimento, ocorrido em 22 de agosto de 2011, por força do 

disposto no artigo 40 (parágrafo 7
o
, inciso I) da Constituição Federal, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional n
o
 41, de 19 de dezembro de 2003, c/c o artigo 2

o
 (inciso I) da Lei n

o
 

10.887, de 18 de junho de 2004, e dos artigos 216 (parágrafo 1
o
) e 217 (inciso I, alínea "a") da Lei 

8.112, de 11 de dezembro de 1990; 2. autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 22 de 

agosto de 2011. (Processo 013213/2011) 

    N
o
  1345/2011,  DE  18/10/2011 - 1. conceder ao viúvo JOÃO MARQUES DE CARVALHO, 

uma cota de pensão vitalícia relativa a remuneração da Senhora MARIA EMILCE FIALHO DE 

CARVALHO, matrículas 1749-3/UFV e 0427492-2/SIAPE, aposentada por tempo de serviço, com 

proventos integrais, conforme Portaria 0798/91, de 19 de julho de 1991, publicada no Diário Oficial 

da União de 26 de julho de 1991, no cargo de Professor de 3
o
 Grau, Assistente I, com 

especialização, em regime de dedicação exclusiva, do Quadro da Universidade Federal de Viçosa, 

em razão de seu falecimento, ocorrido em 10 de outubro de 2011, por força do disposto no artigo 40 

(parágrafo 7
o
, inciso I) da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n

o
 

41, de 19 de dezembro de 2003, c/c o artigo 2
o
 (inciso I) da Lei n

o
 10.887, de 18 de junho de 2004, 

e dos artigos 216 (parágrafo 2
o
) e 217 (inciso I, alínea "a") da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 

1990; 2. autorizar o pagamento da referida pensão a contar de 10 de outubro de 2011. (Processo 

014371/2011) 

    N
o
  1346/2011,  DE  19/10/2011 - 1. retificar a Portaria n

o
 0447/2011, de 12 de maio de 2011, 

publicada no Diário Oficial da União n
o
 91, de 13 de maio de 2011, seção 1, pág. 65, onde se lê: "... 

aplicar as penas de impedimento de contratar e licitar com a União, pelo prazo de 6 (seis) meses...", 

leia-se: "... aplicar as penas de impedimento de contratar e licitar com a União, pelo prazo de 5 

(cinco) meses ...; 2. manter inalteradas as demais disposições. (Processo 007906/2009) 

    (a) Demetrius David da Silva- Reitor em Exercício  
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    O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Viçosa, no uso de 

suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 0566/2011, de 31/05/2011, publicada no Diário 

Oficial da União de  01/06/2011, considerando a competência delegada pela Portaria nº 

0882/2008,  resolve: 

 
    No 032/2011, DE 19/10/2011- nomear o Professor Adjunto Juan Pablo Chiappara 

Cabrera, matrículas 10320-9 /UFV e 1805338-9/SIAPE, lotado no Departamento de Letras, 

para atuar como tradutor oficial de diplomas de pós-graduação de servidores da UFV, obtidos 

no exterior, do espanhol para o português, para fins de revalidação na UFV, a partir desta data, 
em substituição à Professora Adjunta Cristiane Cataldi dos Santos Paes, matrículas 7642-

2/UFV e 2117914-2/SIAPE, tornando sem efeito o Ato nº 0041/2005/PPG, de 30/06/2005. 

 

     Publique-se e cumpra-se. (a) Prof. Eduardo Seiti Gomide Mizubuti Pró-Reitor  
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